
 
 

 

 

Gedimino pr. 2/1-28, LT-01103 Vilnius 
Tel. +370 5 212 1111, info@lvk.lt, www.lvk.lt 

Tarptautinių prekybos rūmų ICC oficialus atstovas  
www.iccwbo.org  

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei V. Čmilytei-Nielsen  2022 m. birželio 6 d., Nr. 22-112VK 

Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei I. Šimonytei    

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministrei A. Armonaitei 

Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos Ministrės Pirmininkės deleguotam atstovui A. A. 
Abišalai 

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų viceministrei E. Markevičiūtei 

 

Kopija: 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento direktoriui R. Valančiauskui 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Verslo ir mokslo 
bendradarbiavimo skyriaus vyriausiajam specialistui P. Kamaičiui 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjai R. Kulvietienei 

 
 
DĖL PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 05-001-01-05-06 / 12-001-01-03-01 „ĮGYVENDINTI MISIJOMIS 
GRĮSTAS MOKSLO IR INOVACIJŲ PROGRAMAS“ APRAŠO PROJEKTO 
 

Tęsiant Lietuvos verslo konfederacijos (toliau – LVK) – vienos didžiausių verslo organizacijų 
Lietuvoje, atstovaujančios ir biotechnologijų industrijos sektoriaus įmones – atstovės pastabas, 
išsakytas 2022 m. birželio 1 d. vykusio Mokslo, technologijų  ir inovacijų (toliau – MTI) tarybos 
posėdžio metu, teikiame poziciją dėl atrinktų misijų temų.  

Kai 2021 m. rugpjūčio mėnesį buvo paskelbta viešoji konsultacija dėl misijų temų, eilė 
didžiausių Lietuvos biotechnologijų bendrovių kartu su Vilniaus universitetu teikė paraišką 
bioinovacijų srityje. Tačiau atrinktose misijų temose nėra sveikatos technologijų ir biotechnologijų, 
viskas orientuota tik į sveiką gyvenseną. Manome, kad tai neatitinka Lietuvos pasirinktų sumanios 
specializacijos krypčių. Biotech industrija 2021 metais sukūrė daugiau nei 2,5% BVP, tikslas – 5%. Bet 
siūlomos priemonės to niekaip neapima ir neatspindi. Pasigendame konsorciumų savarankiškumo 
ilgalaikėms misijoms, kurie turėtų tam tikro lankstumo priemonėse (projektuose), kad būtų pasiekti 
atitinkami rezultatai.  

Atkreipiame dėmesį, kad viešosios konsultacijos dėl misijų temų, kuri vyko 2021 m. rugpjūčio 
– rugsėjo mėn., metu visų dalyvavusių preliminariai suformuotų konsorciumų siūlomos temos buvo 
preliminarios, neparemtos konkrečiais veiksmų ar verslo planais. Kaip ir buvo pristatyta rengėjų, 
konsultacijoje dėl misijų buvo siekiama identifikuoti idėjas ir kryptis, kuriomis turėtų būti 
formuluojamos misijos. Būtent tai ir buvo padaryta, ir tai jokiu būdu nereiškia, kad būtent tokie 
projektai ir bus vykdomi – paskelbus kvietimą projektai bus gryninami, rengiami verslo planai, 
identifikuojamas projektų potencialas ir gyvybingumas. Todėl nėra teisinga konsultacijos metu 
pasiūlytus projektus vertinti kaip neabejotinai įgyvendintinus misijos vykdymo metu. Iš tiesų, 
pakankamai stebinantis sprendimas yra tik idėjiniame lygyje suformuluotus projektus pateikti 
ekspertiniam vertinimui kaip realiai įgyvendintinus. Mūsų įsitikinimu, vykdant realių projektų 
atranką, tikrai ne visi projektai bus pasiūlyti, jų bus žymiai mažiau. Nėra realu tikėtis, kad tie projektai, 
kurie buvo nurodyti konsultacijų metu, ir bus pasiūlyti vykdant konsorciumų atranką. 

Taip pat siūlome atitikimo ir suderinamumo su Europos Horizonto priemonėms nelaikyti 
privalomu reikalavimu konsorciumų siūlomiems projektams. Pavyzdžiui, Europos Horizonto klasteris 
„Sveikata“ ar misija „Vėžys“ yra nukreipti į šias konkrečias pakankamai siauras sritis, tačiau vėlgi 



neapima biotechnologijų, o tai reiškia, kad tai neatitinka Lietuvos pasirinktos sumanios specializacijos 
srities. Vien tik į sveikatą orientuota misija būtų nukreipta tik į labai siaurą interesų ratą ir reikšmingai 
apribotų konkurenciją. Atitinkamai, atitiktis Europos Horizonto reikalavimams galėtų būti nebent kaip 
skatinantysis (papildomas) kriterijus. 

Atkreipiame dėmesį ir į reikalavimą, jog konsorciumo sudėtyje turėtų būti bent 2 mokslo ir 
studijų įstaigos (MSI). Ankstesnėse diskusijose buvo aptarta, ir, mūsų supratimu, buvo bendrai 
pritarta, kad pakaktų 1 MSI siekiant didesnio verslo įsitraukimo. 2 MSI dalyvavimas galėtų būti 
nustatomas kaip papildomas kriterijus. 

Mūsų siūlymas – netvirtinti konkrečių ir siaurų misijų, kurios labai apriboja į konkursą 
ateinančių dalyvauti konsorciumų galimybes, tačiau skelbti atvirą konkursą pagal tris 
sumanios specializacijos sritis. Tai atitiktų pirminę ir tarptautinėje praktikoje (pvz., Švedijos 
inovacijų agentūros Vinnova modelis) naudojamą konsorciumų veiklos koncepciją – plačiai 
suformuluota misija, kurios įgyvendinimo būdus ir priemones (konkrečius projektus, kurie pasieks 
padėti misijos tikslus) pasirenka pats konsorciumas.  

Pavyzdžiui, sveikatos technologijų ir biotechnologijų sumanios specializacijos srityje misija 
galėtų būti formuluojama kaip „Bioinovacijos sveikatai“. Tai apimtų tiek sveikos gyvensenos, tiek ir 
biotechnologijų sritis – konsorciumo kuriami produktai įsilietų į tarptautines inovatyvių vaistų, 
medicinos preparatų tiekimo grandines, tokiu būdu prisidėdami prie biotechnologijų plėtros bei 
teigiamo poveikio žmonių sveikatai ne tik nacionaliniu, tačiau ir pasauliniu mastu. Tai atitiktų ir 
tarptautinę praktiką – jau minėta Švedijos inovacijų agentūra Vinnova yra paskelbusi misiją 
„Bioinovacijos“, kurią įgyvendinantys konsorciumai turi plačią diskrecijos teisę pasirinkti misijos 
įgyvendinimo būdus. Analogiškai misijų įgyvendinimo procesą turėtų organizuoti ir Lietuva. 

Atitinkamus misijų pavadinimų pavyzdžius pateikiame ir kitoms sritims. Naujų gamybos 
procesų, medžiagų ir technologijų srityje misija galėtų būti formuluojama kaip „Pramonės ir 
energetikos tvarumo didinimas“. Tuo tarpu informacinių ir ryšių technologijų srityje misijos 
pavadinimas galėtų būti „Sprendimai kibernetiniam saugumui ir dirbtiniam intelektui“.  

Kaip buvo pristatyta MTI tarybos posėdyje pačių sprendimų priėmėjų, ne visų nurodytų 
sumanios specializacijos sričių potencialas yra vienodas. Minėta, kad biotechnologijų indėlis į šalies 
BVP jau dabar sudaro daugiau nei 2,5% ir jį siekiama toliau didinti. Todėl, mūsų vertinimu, nėra 
tinkama misijų finansavimą jau iš anksto skaidyti į tris lygias dalis. Finansavimas galėtų būti 
paskirstomas tuomet, kai bus pateikti ir įvertinti konkretūs konsorciumų pasiūlymai, įskaitant ir 
pasiūlymus infrastruktūrai. Tuomet ir galės būti tiksliausiai įvertinamas jų potencialas ir pagal jį 
skiriamas finansavimas, tame tarpe ir infrastruktūros daliai.     

Suformuluojant plačias misijų temas yra išlaikomos sumanios specializacijos kryptys, dirbtinai 
neribojama konkurencija, iš misijų įgyvendinimo nėra eliminuojamos atskiros industrijos (kaip kad 
biotechnologijų industrija). Kaip minėta, sveikatos technologijų ir biotechnologijų sumanios 
specializacijos srityje vien tik į sveikatą orientuota misija būtų nukreipta tik į labai siaurą interesų ratą 
ir reikšmingai apribotų konkurenciją. To, mūsų vertinimu, yra būtina išvengti. Taip pat konsorciumų 
pasirinkimą turėtų lemti pamatuojami ekonominiai kriterijai, o ne tokie, kurie su inovacijų sėkmės 
matavimu neturi nieko bendro.  

Tikimės, kad į mūsų pateiktus pasiūlymus bus atsižvelgta. Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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